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Pani Elzbieta Bief kowska
Wicepremier Rzqdu RP

Minister Infrastruktury i Rozwoiu

Prezydiurn Okrpgowego Zan4du Warmifisko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
pragnie zwr6cii uwagg na to, Le zaanguZowanie autorytetu urzqdu Rzecznika Praw

Obywatelskich w sprawQ oceny zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkcwych
jest kolejnq pr6b4 podwazenia bezpieczeristwa prawnego ogrod6w dzialkowych
w Polsce, opartego na ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych, stworzonej na
proj ekcie obywatelskim poparty m przez blisko milion obywateli.

Zarnty co do niekonstlrtucyjno$ci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
sq bezzasadne. Przedstawione argumenfy nie znajduj4 oparcia w rzeczryistoSci
i przede wszystkim stoj4 w sprzecmoSci z pogl4dami uznanych konstytucjonalist6w,
kt6rry zabierali glos podczas prac legislacyjnych nad tyrn aktem. Ustawa uzyskala
prawie 100 %poparcie podczas glosowan w Sejmie i Senacie" Prezydent RP podpisal
ustawq prawie w momencie jej otrzymania.

Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadziia zmiany w zasadach
funkc.ionowania ROD, ktdre sq zgodne z Kons$rfucje RP i w pelni zapewniaj4
wolnoSd ztzeszania sig dzialkowc6w. Zapewnia poiedynczym dziatkowcom, jak

i catym ogrodom mozliwo$i wystqpienia z Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, je$li

fylko taka jest ich wola.
W4tpliwoSci budz4 natomiast niejasne okoliczno$ci w jakich doszlo do

z,aanguhowania autorytetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzialania podejmowane
przeciw ustawie o ROD s4 inicjatyw4 Srodowisk, kt6re z ideq ogrodnicfwa
dzialkowego w Polsce nie maja nic wspSlnego.

Prezydium OZ podejrzewa, 2e osobom, kt6re rwrocily siQ o pomoc do
Rzecznika Praw Obywatelskich nie zalefi na dobru dzialkowc6w fylko chc4 zalatwid
swoje osobiste interesy.

Dlatego tez apelujemy do Pani wicepremier o doglgbne zapontanie siq ze
sprawe zaanguhowania autorytetu uruqdu Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii
dofycz4cej niekonstytucyjnodci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialowych.
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